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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án chuyển đổi mô hình quản lý  

chợ Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về 

phát triển và quản lý chợ;  

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 

của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý 

chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng Ban thường 

trực Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh tại Tờ trình số 41/TTr-

BCĐCT ngày 15/6/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Phổng, 

xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng được quy định tại khoản 6 Mục I của Phương án 

chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

“6. Chợ Phổng, xã Vân Nham 

a) Thông tin chung: 

Chợ Phổng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018, tổng 

mức đầu tư xây dựng dự toán là 4.588.958.000 đồng, quy mô diện tích xây dựng 

khuôn viên chợ là 5.400m2, quy mô gồm 09 dãy ki ốt nhà chợ (142 ô ki ốt, nhà 

điều hành, bảo vệ) với tổng diện tích 1.541,61m2, khu vệ sinh có tổng diện tích 

123,6m2, sân chợ đổ bê tông mác 150 dày 7 cm, đường nội bộ đổ bê tông mác 

200 dày 15 cm, bể chứa nước phục vụ phòng cháy chữa cháy dung tích 50m3. 

b) Công tác quản lý, khai thác chợ: chợ Phổng hiện do Ban Quản lý chợ 

Vân Nham quản lý và khai thác (Ban Quản lý chợ được thành lập theo Quyết 

định số 722/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND huyện Hữu Lũng). 
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c) Tình hình hoạt động kinh doanh:  

- Năm 2018: Các nguồn thu từ chợ là 19.600.000 đồng (thu phí chợ); các 

khoản chi là 19.600.000 đồng (chi hoạt động của Ban Quản lý). 

- Năm 2019: Các nguồn thu từ Chợ là 75.850.000 đồng (thu phí chợ); các 

khoản chi là 75.850.000 đồng (chi hoạt động của Ban Quản lý). 

d) Tài sản Chợ, nguồn vốn  đầu tư và công nợ (không bao gồm giá trị tài 

sản đất): 

- Giá trị tài sản Chợ tại thời điểm xây mới: 4.588.958.000 đồng. 

- Giá trị tài sản Chợ tại thời điểm xây dựng Phương án: 4.129.832.752 đồng.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung 

khác không đề cập giữ nguyên theo Phương án ban hành kèm theo Quyết định 

số 1777/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội 

vụ, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Chủ tịch UBND 

xã Vân Nham, thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, Ban TCD,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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